


 

І. Згідно з наказом МОН від 06 червня 2016 року № 622 «Про затвердження 

Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 

року № 1085», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  14 червня 

2016 року за № 860/28990,  внести такі зміни до Правил прийому 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» у 2016 році:  

 

 1. У тексті Правил прийому другий абзац викласти у наступній редакції 

«Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого 

навчального закладу «Донецький національний технічний університет» 

відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 

2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

04.11.2015 № 1353/27798 та відповідно до наказу МОН від 06 червня 2016 року 

№ 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 15 жовтня 2015 року № 1085», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 14 червня 2016 року за № 860/28990.» 

 

2. По всьому тексту Правил прийому  слова «кошти державного бюджету» або 

«кошти державного або місцевого бюджету» замінити словами «державним 

замовленням»; 

 

3. Пункт 5.2.  доповнити реченням такого змісту: «Конкурсний бал Кб при 

розрахунках округлюється з точністю до 0,001.»; 

 

4. Пункт 1.2 викласти у наступній редакції: 

«Фінансування підготовки фахівців у базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ» 

здійснюється:  

- за рахунок видатків державного бюджету ( за державним замовленням, за 

кошти державного бюджету); 

- за кошти фізичних, юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за 

кошти грантів, які отримав (отримала) вищий навчальний заклад (наукова 

установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається 

підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора 

наук) .» 

 

5. Пункт 1.8 викласти у наступній редакції: 

« Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 

закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та 

проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або 

продовження здобуття певного освітнього рівня в базовому університеті ДВНЗ 

«ДонНТУ» в порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту»» 

 



6. Пункти 1.9, 1.10,1.11,1.12 позначити відповідно 1.10,1.11,1.12, 1.13. 

 

7. додати пункт 1.9. наступного змісту 

«Особи, зазначені в п.1.7 та 1.8 , здобувають вищу (на конкурсних засадах) 

освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до 

частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.» 

 

8. пункт 1.11 доповнити новим абзацом другим такого змісту:  

«Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним 

замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-

кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.»; 

 

9. пункт 2.2 викласти у наступній редакції: 

«Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами 

фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома 

молодшого спеціаліста.» 

 

10. Пункти 2.4, 2.5, 2.6 , 2.7, 2.8 позначити відповідно  2.5, 2.6,2.7, 2.9, 2.10. 

 

11. додати пункт 2. 4. Наступного змісту  

«У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого 

спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному 

рівню, передбаченому для такого типу документів (3 бали).» 

 

12. пункти 2.5 та 2.6 викласти у наступній редакції 

«2.5. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня 

магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за 

результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала 

диплома бакалавра . 

2.6. На навчання для здобуття ступеня магістра до базового університету ДВНЗ 

«ДонНТУ» приймаються особи на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами фахових вступних 

випробувань з урахуванням середнього бала диплома спеціаліста.» 

 

13.  додати пункт 2. 8. наступного змісту 

 «У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра або 

спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному 

рівню, передбаченому для такого типу документів (60 балів).» 

 

14. Пункт 3.2 викласти у наступній редакції: 



«Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників 

на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, вступні 

випробування, конкурсний відбір та зарахування    проводяться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання  

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 

Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти і 

складають вступні іспити  (особи, що визначені  в  пунктах 1 – 2 розділу 

VI Цих Правил) 

Закінчення прийому заяв та документів   
20 липня 2016 року 

(до 18.00) 

Строки проведення вступних іспитів 21 липня – 27 липня 2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників** 

не пізніше 12.00 годин 

 01 серпня 2016р 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування  

- на  місця державного замовлення  

- за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

 

- до 18.00 години 05 серпня 2016р. 

- не пізніше 10 серпня 2016 р. 

Терміни зарахування вступників 

- за державним замовленням не 

пізніше 12.00 години 06 серпня 

2016 р;  

- за кошти фізичних та юридичних 

осіб (за умови виконання набору за 

державним замовленням за 

відповідною спеціальністю 

(спеціалізацією) не пізніше 12 

серпня 2016р. 

Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти та 

проходять співбесіду 

Закінчення прийому заяв та документів   
20 липня 2016 року 

(до 18.00) 

Строки проведення співбесід 21 липня – 24 липня 2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників** 

не пізніше 12.00 годин 

25 липня 2016р 

Виконання вступниками   вимог до 

зарахування  на  місця державного 

замовлення  

 

до 18.00 години 27 липня 2016р. 

Терміни зарахування вступників  

за державним замовленням 

не пізніше 12.00 години 

28 липня 2016 р; 

Для осіб, що вступають за загальними Умовами 

Закінчення прийому заяв та документів 

від осіб, які не складають вступних 

випробувань  

о 18.00 годині 27 липня 2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового не пізніше 12.00 годин 



Етапи вступної кампанії Денна форма навчання  

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування * 

 01 серпня 2016р 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування  

- на  місця державного замовлення  

- за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

 

- до 18.00 години 05 серпня 2016р. 

- не пізніше 10 серпня 2016 р. 

Терміни зарахування вступників 

- за державним замовленням не 

пізніше 12.00 години 06 серпня 

2016 р;  

- за кошти фізичних та юридичних 

осіб (за умови виконання набору за 

державним замовленням за 

відповідною спеціальністю 

(спеціалізацією) не пізніше 12 

серпня 2016р. 
Примітки 

* При цьому вважається, що вступник обрав ступень, спеціальність (спеціалізацію) та 

вищий навчальний заклад, яким відповідає найвища пріоритетність серед тих, за якими він 

отримав право здобувати вищу освіту за державним замовленням. 

 ** Рейтингові списки для цих категорій вступників із зазначенням рекомендованих до 

зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за 

державним замовленням.» 

 

15. додати пункт 8.4 наступного змісту: 

«Зараховані за результатами співбесіди особи впродовж 28 липня 

виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням.» 

 

16. викласти п. 8.2 у наступній редакції 

«Особи, які за результатами співбесіди не зараховані до навчання  мають право 

брати участь у конкурсі на загальних засадах.» 

 

17. Пункти 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5  позначити відповідно  12.2, 12.3, 12.4, 

12.5, 12.6. 

 

 

18. Додати пункт 12.1. у наступній редакції:. 

«Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до 

зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю  

(при вступі на освітній ступінь «магістр» за кожною  спеціалізацією) згідно з 

виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням.» 

 

19. пункт 4.1 викласти у наступній редакції: 



«Вступники до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня бакалавра  на основі 

повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які 

мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі 

повної загальної середньої освіти (розділ VI цих Правил), зарахування за 

співбесідою (розділ VIII цих Правил) та  зарахування за квотами (розділ Х цих 

Правил), подають заяви тільки в електронній формі.   

Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей, на 

яких передбачено прийом за державним замовленням на денну форму 

навчання. Подання заяв на спеціальності, на яких не передбачається прийому за 

державним замовленням, не обмежується.» 

 

20. пункти 4.2-4.3  позначити відповідно 4.4-4.5. 

 

21. Додати пункт 4.2 наступного змісту: 

«Вступники до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня бакалавра  на основі 

повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання, для здобуття 

ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста подають заяви тільки в паперовій формі.» 

 

22. Пункт 4.8 та 4.9  доповнити абзацем: 

« Пріоритетність заяв, зазначена вступником, не підлягає зміні.» 

 

23. У  пункті 4.11:  

в абзаці сьомому слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»; 

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:  

«У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту 

професійно-технічну або вищу освіту може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого 

навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та 

кваліфікації.»; 

 

24. У  пункті 4.12: 

в абзаці третьому слова «відповідного рівня» виключити; 

в абзаці п’ятому слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»; 

 

25.  пункт 4.18 доповнити новим абзацом такого змісту:  

«У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна 

комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі 

його сканованої копії (фотокопії).»; 

 

26. У  пункті 4.20 слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»; 

 

27. абзац другий пункту 5.1 викласти у наступній редакції: 



«Зараховуються бали з трьох предметів під час вступу для здобуття 

ступеня бакалавра.  ДВНЗ «ДонНТУ» пропонує  вступнику можливість вибору 

одного з предметів, крім обов’язкового. Перелік конкурсних предметів 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) для 

здобуття ступеня бакалавра наведено у  інформаційній таблиці 5». 

 

28. Перший абзац пункту 5.2 викласти у наступній редакції : 

«Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен 

сертифікат з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до 

документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи 

та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, 

помножених на вагові коефіцієнти: » 

 

29. П’ятий  абзац пункту 5.3 викласти у наступній редакції : 

«Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал 

автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 

12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 4 

«Змін  до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів  України в 

2016 році». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі 

вважається таким, що дорівнює 100.» 

 

30. Розділ VI.  Викласти у наступній редакції 

«6.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів у ДВНЗ «ДонНТУ» мають право особи, у яких є 

захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою 

для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в 

Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які 

вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання. 

 

6.2.  Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у ДВНЗ «ДонНТУ» 

(за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі 

демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано 

учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу 

(крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 

відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами 

України.   



6.3. У встановленому цими правилами порядку (див. Додаток 2) брати участь у 

конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з конкурсних предметів у ДВНЗ «ДонНТУ» (за їх вибором) мають право 

особи, яким таке право надано Законом України  «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем 

проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».» 

 

31. Додати пункт 8.5 такого змісту: 

«Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 8.1, не зараховані 

на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі 

на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.» 

 

32. Змінити назву розділа X. Зарахування в межах встановлених квот та 

викласти зміст у наступній редакції: 

«10.1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в 

межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1 – 3 

розділу VI Цих Правил. 

10.2. Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1, відбувається за конкурсом 

відповідно до конкурсного бала вступника. 

10.3.  Ці квоти встановлюються рішенням приймальної комісії ДВНЗ 

«ДонНТУ» у  межах  тридцяти відсотків   максимального (загального) обсягу 

державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням 

максимального державного  замовлення . 

10.4. Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1, відбувається в межах 

встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника. 

10.5. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, при 

вступі на основі повної вищої освіти встановлюється рішенням приймальної 

комісії та зазначається при формуванні пропозицій щодо вступу у Єдиній базі.  

10.6. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1, не 

зарахувані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають 

право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного 

бала.» 

 

33. Викласти зміст пункту 11.1 у наступній редакції: 

«11.1. Право на першочергове зарахування до базового університету ДВНЗ 

«ДонНТУ»: 

 особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане 

таке право; 

 особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при 

вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів; 

 особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» надане таке право; 



 діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в 

антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної 

операції; 

 діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; 

 діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 

(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 

також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території 

інших держав під час цих дій та конфліктів; 

 особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;  

 інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено 

причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 

та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) 

відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − 

категорія 2; 

 шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також 

особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, 

батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 

років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на 

виробництві чи стали інвалідами I або II групи; 

 члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, 

перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері 

освіти і науки; 

 особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 

року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників 

Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-

патріотичного виховання молоді» надане таке право;» 

 

34. п. 11.2 виключити. Пункти 11.3 -11.5 відповідно призначити пунктами 11.2-

11.4 

 

35. Викласти зміст пункту 11.4 у наступній редакції: 

«Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в 

пунктах 11.1 - 11.3.» 

 

36. Другий абзац п. 12.2 викласти в такій редакції: 

«вступники, які мають право на зарахування за квотами;» 



 

37. Пункт 12.3 викласти у наступній редакції: 

«У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список 

вступників впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до 

пункту 11.1 (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), а в 

разі необхідності з використанням такої послідовності: 

особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим 

пріоритетом; 

особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних 

випробувань; 

особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними 

ваговими коефіцієнтами; 

особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню 

освіту. 

Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − 

сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити 

послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія 

ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих 

вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.» 

 

38. Абзац четвертий пункту 12.4 викласти в такій редакції: 

«зарахування за квотами або співбесідою;» 

 

39. Пункт 13.2 виключити. Пункти 13.3-13.8 позначити відповідно 13.2-13.7 

 

40.  Пункт 13.3 викласти в такій редакції: 

«Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється 

в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що 

фінансуються за державним замовленням, за їх відсутності – у межах 

ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, 

зазначеними вступником під час подання заяв»  

 

41. Додати пункт 9.4. наступного змісту 

«Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у 

міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки зараховуються по 200 балів з двох 

предметів.» 

 

42. У додатку 1 пункт 1.2 викласти у наступній редакції: 



«Фінансування підготовки аспірантів у базовому університеті ДВНЗ 

«ДонНТУ» здійснюється:  

- за державним замовленням; 

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.» 

 

43. У додатку 1 пункт 3.1 викласти у наступній редакції: 

«Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників, вступні 

випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:  

Етап вступної кампанії Строки 

Початок прийому заяв та документів 01 серпня 2016 р. 

Закінчення прийому заяв та документів 23 серпня 2016 р. 

Проведення вступних випробувань 25 серпня – 10 вересня 2016 р. 

Рекомендація щодо вступу до аспірантури 12 вересня 2016 р. 

Зарахування до аспірантури 14 вересня 2016 р. 

 

44. У додатку 1 перший абзац пункту 4.2 викласти у наступній редакції: 

«4.2. Для вступу до аспірантури необхідно надати документи за таким 

переліком:» 

 

 

ІІ. Відповідно до рішення Вченої Ради ДВНЗ «ДонНТУ» від ____ липня 

2016 року (протокол № 10) внести наступні зміни до Правил прийому у 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» у 2016 році: 

 

1. У розділі ІV пункт 4.3 викласти в такій редакції: 

«Вступники до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня магістра і освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста можуть подавати до чотирьох заяв на три 

спеціальності (спеціалізації) (факт подання заяв на одну спеціальність для 

здобуття ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

вважається різними заявами). Загальна кількість комбінацій спеціальності та 

форми навчання – не більше 6.» 

 

2. У інформаційних таблицях 1, 4 змінити назви спеціалізацій: 

- спеціальність 072 (магістр, денна)  «Фінанси, банківська справа та 

страхування»,назву спеціалізації «Страхування» на назву спеціалізація 

«Страхування та управління ризиками»; 

- спеціальність 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,назву 

спеціалізації «Економіка підприємництва» на назву спеціалізація «Економіка 

підприємства»; 

-  спеціальність 131 (магістр, заочна)  «Прикладна механіка»,назву спеціалізації 

««Прикладна механіка» на назву спеціалізація «Мехатронні системи та 

комплекси в технології машинобудування»; 

 



3. Оголосити прийом на спеціальність  073 «Менеджмент» для отримання 

ступеня «магістр» за спеціалізацією  «Управління фінансово-економічною 

безпекою» з ліцензійним обсягом: 

- за денною формою навчання 10 осіб. 

- за заочною формою навчання 50 осіб. 

 

4. Встановити для  спеціальності  073 «Менеджмент» для отримання ступеня 

«магістр» за спеціалізацією  «Бізнес-адміністрування»   ліцензійний обсяг: 

- за денною формою навчання 190 осіб. 

- за заочною формою навчання 100 осіб. 

 

5. Оголосити прийом на спеціальність  184 «Гірництво» для отримання ступеня 

«магістр» за спеціалізацією  «Збагачення корисних копален » за денною 

формою навчання з ліцензійним обсягом 20 осіб. 

 

6. Встановити для  спеціальності  184 «Гірництво»  для отримання ступеня 

«магістр» за спеціалізацією  «Розробка родовищ та видобування корисних 

копалин»   ліцензійний обсяг: 

- за денною формою навчання 80 осіб. 

 

7. Оголосити прийом на спеціальність  151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» для отримання ступеня «магістр» за денною формою 

навчання за спеціалізаціями : 

-  «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», з ліцензійним 

обсягом  55  осіб. 

- «Автоматизоване управління технологічними процесами в гірничій галузі», з 

ліцензійним обсягом  55  осіб. 

 

8. У переліку споріднених спеціальностей інформаційної таблиці 4 Правил 

прийому для спеціальності  073 «Менеджмент» для отримання ступеня 

«магістр» за спеціалізацією  «Управління фінансово-економічною безпекою» 

встановити споріднені спеціальності «бакалавр» для денної та заочної форм 

навчання: 

6.030505 управління персоналом та економіка праці 

6.030601 менеджмент 

6.160103 організація захисту інформації з обмеженим доступом 

 

9. У переліку споріднених спеціальностей інформаційної таблиці 4 Правил 

прийому для спеціальності  184 «Гірництво» для отримання ступеня «магістр» 

за спеціалізацією  «Збагачення корисних копален» встановити споріднені 

спеціальності «бакалавр» за денною формою навчання: 

6.050301 гірництво 

6.050302 торфова справа 

6.050303 переробка корисних копалин 



 

10. У переліку споріднених спеціальностей інформаційної таблиці 4 Правил 

прийому для спеціальності  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» для отримання ступеня «магістр» за спеціалізаціями   

«Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» та «Автоматизоване 

управління технологічними процесами в гірничій галузі» встановити споріднені 

спеціальності «бакалавр» за денною формою навчання: 

6.050201 системна інженерія 

6.050202 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

6.051003 приладобудування 

 

11. Зменшити  термін навчання на здобуття ступеня магістра  з 1р.10 міс. до 

1р.5 міс. За наступними спеціальностями, за  денною та заочною формами 

навчання: 

 - 071 «Облік і оподаткування» , спеціалізація «Оподаткування»; 

- 072  «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Страхування 

та управління ризиками»; 

- 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління фінансово-економічною 

безпекою». 

 

12. До переліку споріднених спеціальностей інформаційної таблиці Правил 

прийому до напрямів підготовки  6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050503 

«Машинобудування»  денної нормативної форми навчання (на 3 курс) додати 

спеціальності ОКР молодшого спеціаліста:  

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 

виробництва». 

5.07010502 «Технічне обслуговування і ремонт вагонів» 

 

13. Виключити із Правил прийому набір на здобуття ступеня бакалавра за 

денною формою навчання на 2 та 3 курси (нормативна форми навчання) напрям 

підготовки 6.050303 «Переробка корисних копален»    

 

14. Виключити із Правил прийому набір на здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». 

 

15. Виключити із Правил прийому набір на здобуття освітньо- кваліфікаційного  

рівня» спеціаліст» за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища». 

 

16.  Встановити для  спеціальності  101 «Екологія»  для отримання ступеня 

«магістр» за спеціалізацією  «Екологія»   ліцензійний обсяг: 

- за денною формою навчання 85 осіб. 

- за заочною формою навчання 25 осіб. 

 



17.  Встановити для  спеціальності  101 «Екологія»  для отримання освітньо- 

кваліфікаційного  рівня» спеціаліст» за спеціалізацією  «Екологія»    

ліцензійний обсяг: 

- за денною формою навчання 110 осіб. 

- за заочною формою навчання 79 осіб. 

 

18. Оголосити прийом за заочною формою навчання для отримання ступеня 

«бакалавр» з терміном навчання 3 р. 10 міс. за спеціальностями: 

- 125 «Кібербезпека» , з ліцензійним обсягом 50  осіб. 

- 132 «Матеріалознавство» , з ліцензійним обсягом 70  осіб. 

- 136 «Металургія» , з ліцензійним обсягом 160  осіб. 

- 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» , з ліцензійним 

обсягом 30  осіб. 

 

19. Встановити у якості вибіркового сертифікат  Українського центру 

оцінювання якості освіти з «Історії України» з ваговим коефіцієнтом 0,3 та 

мінімальною кількістю балів 100 за наступними спеціальностями: 

184 Гірництво  

171 Електроніка  

172 Телекомунікації та радіотехніка  

136 Металургія  

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  

161 Хімічні технології та інженерія  

183 Технології захисту навколишнього середовища  

 

20. У інформаційній таблиці 4 встановити для  спеціальності  133 «Галузеве 

машинобудування»  для отримання освітньо- кваліфікаційного  рівня 

«спеціаліст» за денною формою навчання спеціалізацію «Гірничі машини та 

комплекси» 

 

21. Пункт 2.10 викласти у наступній редакції «До базового університету ДВНЗ 

«ДонНТУ» приймаються на навчання особи, які не менше одного року 

здобувають ступень бакалавра у ДВНЗ «ДонНТУ» або у Красноармійському 

індустріальному інституті ДВНЗ «ДонНТУ»  та виконують у повному обсязі 

навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом 

підготовки  на другий курс в ДВНЗ «ДонНТУ» за іншою формою навчання в 

межах вакантних місць ліцензованого обсягу.   

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та 

фізичних осіб.» 

 

22. Пункти 4.3-4.22. вважати пунктами 4.4-4.23. 

 

23. Додати пункт 4.3 наступного змісту: 



«Вступники до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня бакалавра  на основі 

повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання, можуть подати до 

трьох заяв на три спеціальності, на яких передбачено прийом за державним 

замовленням на заочну  форму навчання. Подання заяв на спеціальності, на 

яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується.» 

 

24. Пункт 3.3. викласти у наступній редакції 

Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників на основі повної 

загальної середньої освіти на заочну форму навчання, вступні випробування, 

конкурсний відбір та зарахування    проводяться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії Заочна  форма навчання  

Початок прийому заяв та документів 18 липня 2016 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

від осіб  
о 16.00 годині 18 серпня 2016року 

Строки проведення вступних 

випробувань  (для осіб, що визначені  в  

пунктах 1 – 2 розділу VI Цих Правил) 

21 липня – 27 липня 2016 року 

25 серпня – 27 серпня 2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування * 

не пізніше 12.00 години 28 серпня 

2016р 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування  

- на  місця державного замовлення  

- за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

 

- до 12.00 години 29 серпня 2016р. 

- не пізніше 30 серпня 2016 р. 

Терміни зарахування вступників 

- за державним замовленням не 

пізніше 12.00 години 30 серпня 

2016 р;  

- за кошти фізичних та юридичних 

осіб (за умови виконання набору за 

державним замовленням за 

відповідною спеціальністю 

(спеціалізацією) не пізніше 31 

серпня 2016р. 

Рекомендація до зарахування на 

вакантні місця державного замовлення 

не пізніше 16.00 29 серпня  

2016 р.  
* Примітка. При цьому вважається, що вступник обрав ступень, спеціальність 

(спеціалізацію), яким відповідає найвища пріоритетність серед тих, за якими він отримав 

право здобувати вищу освіту за державним замовленням. 

 

 

 25. Пункт 3.4.   викласти у наступній редакції 

Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на денну (нормативну, на 2-й або 3-й 

курс), вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в 

такі строки 



Етапи вступної кампанії Основні дати 

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 

Закінчення прийому заяв та документів   
о 18.00 годині 20 липня 2016 року 

 

Строки проведення додаткових 

вступних випробувань у вигляді 

співбесід 

 

11 липня – 21 липня 2016 року 

Строки проведення фахових 

випробувань 
21 липня – 27 липня 2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування  

не пізніше 12.00 години 01 серпня 

2016р 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування  

- на  місця державного замовлення  

- за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

 

- до 18.00 години 05 серпня 2016р. 

- не пізніше 10 серпня 2016 р. 

Терміни зарахування вступників 

- за державним замовленням не 

пізніше 12.00 години 06 серпня 

2016 р;  

- за кошти фізичних та юридичних 

осіб (за умови виконання набору за 

кошти державного бюджету за 

відповідною спеціальністю 

(спеціалізацією) не пізніше 12 

серпня 2016р. 

Додатково виконання вступниками 

вимог до зарахування  за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

до 16.00 години 29 серпня 2016р.* 

Додатково терміни зарахування 

вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше 12.00 30 серпня 2016р.* 

* — на вільні місця в межах ліцензійного обсягу. 

 

Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на заочну форму навчання (за 

скороченими програмами), вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування проводяться в такі строки 

Етапи вступної кампанії Основні дати 

Початок прийому заяв та 

документів 

11 липня 2016р. 

08 серпня 2016р.* 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

о 18.00 годині 20 липня 2016 року 

23 серпня 2016 р.* 

Строки проведення 

додаткових вступних 
11 липня - 21 липня 2016 



Етапи вступної кампанії Основні дати 

випробувань у вигляді 

співбесід 
25 серпня 2016 р.* 

Строки проведення 

вступних випробувань 

21 липня – 27 липня 2016р. 

26 серпня – 27 серпня  2016р.* 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

не пізніше 14.00 01 серпня 2016р. 

Не пізніше 14.00 28 серпня 2016р.* 

Виконання вступниками 

вимог до зарахування  

 

до 18.00 години 05 серпня 2016р. 

до 16.00 години 29 серпня 2016р.* 

Терміни зарахування 

вступників 

не пізніше 16.00 06 серпня 2016р. 

не пізніше 12.00 30 серпня 2016р.* 

 
* — на вільні місця в межах ліцензійного обсягу. 

 

 

26. Пункт 3.5.   викласти у наступній редакції 

Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на 

навчання на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста, за усіма формами навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, вступні випробування, 

конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки 

Етапи вступної кампанії Основні дати 

Початок прийому заяв та 

документів 

06 липня 2016р. 

08 серпня 2016р.* 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

20липня 2016р. 

23 серпня 2016 р.* 

Строки проведення 

додаткових вступних 

випробувань у вигляді 

співбесід 

06 липня - 21 липня 2016 

25 серпня 2016 р.* 

Строки проведення 

вступних випробувань 

21 липня – 31 липня 2016р. 

26 серпня – 27 серпня  2016р.* 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

не пізніше 12.00 02 серпня 2016р. 

Не пізніше 14.00 28 серпня 2016р.* 

Виконання вступниками 

вимог до зарахування  

 

- на  місця державного замовлення  

не пізніше 16.00 04 серпня 2016р. 

- за кошти фізичних та юридичних  пізніше 

16.00     06 серпня 2016р. 

- на  місця державного замовлення  

не пізніше 16.00   29 серпня 2016р*. 

- за кошти фізичних та юридичних осіб  



Етапи вступної кампанії Основні дати 

пізніше 16.00     14 вересня 2016р. 

Терміни зарахування 

вступників 

за державним замовленням – не пізніше 16.00 

06 серпня 2016р.; 

за кошти фізичних,  юридичних осіб – після 

зарахування на місця державного замовлення 

відповідної спеціальності – не пізніше 07 

серпня 2016р. 

за державним замовленням – не пізніше 16.00 

31 серпня 2016р.;* 

за кошти фізичних,  юридичних осіб – після 

зарахування на місця державного замовлення 

відповідної спеціальності – не пізніше 15 

вересня 2016р.* 

Рекомендація до 

зарахування на вакантні 

місця державного 

замовлення 

не пізніше 16.00 05 серпня  2016 р.  

не пізніше 14.00 30 серпня 2016 р.* 

 

* — на вільні місця, які фінансуються за рахунок державного бюджету України, 

і вільні місця в межах ліцензійного обсягу. 

 

 

27. пункт 3.1. викласти у натупній редакції: 

Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами: 

 

Приймальна комісія працює протягом 2016 року у робочі дні з 9.00 до 

16.00. 

Під час вступної кампанїї за усіма формами навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, ступеня 

бакалавра: 

з 06 липня до 22 вересня – з 9.00 до 16.00. 

9, 16, 23, 30 липня, 6, 13,20, 27 серпня з 9.00 до 13.00  

18, 20, 27,  липня, 5 серпня – з 9.00 до 18.00. 

Вихідні дні: 10, 17, 24, 31 липня; 7, 14, 21, 24, 28 серпня, 03,04, 10,11,17, 18 

вересня  2016 року.  

 

28. пункт  15.2.  викласти у наступній редакції 

«Приймальна комісія не пізніше строків, що визначені у п. 3.3та 3.5 цих Правил 

надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення 

вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання 

за кошти фізичних і юридичних осіб. 



Рекомендація надається приймальною комісією без урахування наданих 

раніше рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням на 

іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).» 

 

29. Пункт 17.2 виключити, пункт 17.3 позначити 17.2. 

 

30. пункти 16.4 та 16.5 виключити . пункти 16.6 та 16.7 позначити відповідно 

16.4 та 16.5. 

 

31. Додати до Правил прийому  Додаток 2. 

 

32. Оголосити прийом за денною формою навчання для отримання ступеня 

«бакалавр» з терміном навчання 1 р. 10 міс. на 3-й курс за напрямком 

підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»  з ліцензійним обсягом 46 осіб.  

 

33. встановити за напрямком підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» 

наступний перелік споріднених спеціальностей 

економіка підприємства              5.03050401 

прикладна статистика   5.03050601 

маркетингова діяльність           5.03050701 

комерційна діяльність  5.03050702 

фінанси і кредит       5.03050801 

оціночна діяльність    5.03050802 

бухгалтерський облік   5.03050901 

товарознавство та комерційна діяльність      5.03051001 

організація заготівель і товарознавство 

сільськогосподарської продукції 
5.03051002 

інформаційна діяльність підприємства         5.03050201 

 

34. у пункті 15.5 вилучити другий абзац 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                                                                     

В.П.Тарасюк 

 


